Vejledning til tømning og frostsikring af din spa.
En spa er beregnet til at stå med vand i hele året rundt, det er derfor altid vores råd, lad
vandet stå i din spa, sæt den ned på 10 grader og i rest mode, så er den så økonomisk som
muligt og du risikerer ikke frostsprængninger.
Vælger du alligevel at ville tømme din spa så følg disse råd, vi tager dog stadig forbehold for
frostspringninger og evt. udtørrede pakninger ved ny opstart, disse vil ikke være dækket af
evt. garanti, selv om du har fulgt denne vejledning.

Hvis du ønsker at tømme din spa om vinteren er det vigtigt at du følger denne vejledning.
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Tøm så meget vand ud af din spa som muligt gennem tømmestudsen i bunden.
Støvsug al restvand op fra spaens bund.
Åben siderne på spaen så du kan komme ind til pumper.
Løs omløberen på tilgangen til pumperne, så der ikke kommer nyt vand ind i pumpen.
Tag bundpropperne ud af pumperne, sidder nederst i pumpehuset, vandet drænes så væk fra
pumperne, lad propperne være ude mens spaen er tom så evt. restvand kan sive ud.
6. UV lys skrue omløberne i enden, eller i siden af dit Uv lys så rest vand kan komme ud, tag evt,
Pæren ud så, ikke den kan blive beskadiget.
7. Tag nogle dyser ud og blæs med en kompressor ind i slangesystemet så du får mest muligt vand ud
af dine slanger.
8. Støvsug igen restvand op både inde i spaen, men også det som er kommet ud af slangerne så ikke
det kan ligge og fryse.
9. Gentag gerne blæsningen i slangerne, jo mere vand du får ud, jo mind risiko er for skader om vinteren.
10. Husk at strømmen skal være slukket på din spa, når ikke der er vand i den.
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